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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTEG GUANDU - 02/06/2022 1 

No segundo dia do mês de junho de 2022, às 09h:30min, o Comitê das Bacias 2 
Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim – Comitê Guandu/RJ, deu 3 
início à 3ª Reunião Ordinária da CTEG, não presencial, via plataforma de 4 
videoconferência (Teams), tendo como pauta os seguintes assuntos: 1. Abertura; 2. 5 
Aprovação da minuta de atas das reuniões de 31/03/2022, 07/04/2022 e 05/05/2022; 6 
3. Apresentação do status da elaboração dos PMMA e do Plano Diretor Florestal da 7 
RH-II em atendimento ao plano de pautas; 4. Apresentação do diagnóstico do Plano 8 
Diretor Florestal da RH-II em atendimento ao plano de pautas; 5. 9 
Encaminhamentos sobre as apresentações dos municípios referentes ao turismo 10 
agroecológico; 6- Apresentação Amigos do Guandu, Guandu Solidário e Cine 11 
Guandu; 7. Encerramento. A reunião se iniciou às 10h08min. O coordenador da CTEG, 12 
Luiz Fernando Carvalheira (P.M.Miguel Pereira), cumprimentou a todos e deu início à 13 
reunião. Fátima Rocha (AGEVAP) fez a leitura das regras da reunião e dos itens da pauta 14 
e comunicou a solicitação de incluir na pauta os projetos relacionados ao plano de 15 
comunicação e ações de educação ambiental, como o Cine Guandu e o Guandu Solidário, 16 
já apresentados anteriormente e interrompidos por conta da pandemia. Não havendo 17 
manifestações contrárias, Luiz Fernando Carvalheira (P.M.Miguel Pereira) aprovou a 18 
inclusão. 2. Aprovação da minuta de atas das reuniões de 31/03/2022, 07/04/2022 e 19 
05/05/2022; Não houve manifestação e as atas foram aprovadas. 3. Apresentação do 20 
status da elaboração dos PMMA e do Plano Diretor Florestal da RH-II em 21 
atendimento ao plano de pautas; Fatima Rocha (AGEVAP) informou que os itens 3 e 22 
4 cumprem o que consta no plano de pautas da CTEG, sendo previsto para a reunião de 23 
junho a apresentação dos status das ações da agenda de infraestrutura verde. Gabriela 24 
Teixeira (AGEVAP) fez uma contextualização sobre a contratação do consórcio STCP e 25 
Matter Natura para a elaboração do Plano Diretor Florestal da RH-II e dos Planos 26 
Municipais de Mata Atlântica de doze municípios da Bacia, até então sem instrumentos 27 
de gestão territorial. Karina Oliveira (Matter Natura) iniciou a apresentação do status da 28 
elaboração dos PMMA e do Plano Diretor Florestal da RH-II, apresentando: 1- 29 
Contextualização no âmbito do Comitê Guandu e AGEVAP; 2- A STCP; 3- O Mater 30 
Natura, Instituto de Estudos Ambientais; 4- O que já foi realizado? e 5- Próximos Passos. 31 
4. Apresentação do diagnóstico do Plano Diretor Florestal da RH-II em atendimento 32 
ao plano de pautas; Luciano Ceolin (Matter Natura) iniciou a apresentação do 33 
Diagnóstico Consolidado do Plano Diretor Florestal da Região Hidrográfica II, 34 
apresentando a contextualização, metodologia e os resultados. João Guimarães (Matter 35 
Natura) iniciou a apresentação sobre Análise Climática. Gilvoneick de Souza (Defensoria 36 
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Socioambiental) perguntou se as atividades de reflorestamento apresentadas irão 37 
beneficiar a qualidade hídrica do Guandu e questionou se o recurso do Guandu irá 38 
beneficiar a Bacia do Guandu ou a que drena para a Bacia de Sepetiba. Hendrik Mansur 39 
(TNC) perguntou se a apresentação é somente expositiva ou se podem fazer 40 
contribuições, pois gostaria de inserir o Corredor Tinguá Bocaina, que necessita de 41 
restauração para fazer a conexão da Mata Atlântica com o litoral. Mauro Pereira 42 
(Defensores do Planeta) perguntou se cabem contribuições no diagnóstico pois considera 43 
fundamental que haja diálogo com os membros do Comitê no processo para maior troca 44 
de informações e disse discordar de determinadas informações da apresentação sobre 45 
alterações climáticas. Leandro Oliveira (AGEVAP) informou que o diagnóstico 46 
apresentado é apenas uma etapa do estudo, que ainda está no produto 6 e lembrou que 47 
estão sendo elaborados os planos municipais de conservação e recuperação da Mata 48 
Atlântica em doze dos quinze municípios da Bacia, sendo construídos de forma 49 
participativa, portanto sugestões e contribuições são aceitas. Gabriela Teixeira 50 
(AGEVAP) esclareceu que o objetivo do produto apresentado não é propor ações, pois 51 
este é somente um diagnóstico e informou que o próximo produto será o plano de ações. 52 
João Guimarães (Matter Natura) esclareceu dúvidas apresentadas sobre as alterações 53 
climáticas. Luciano Ceolin (Matter Natura) informou que o Corredor Tinguá-Bocaina 54 
será incluído na revisão do produto. 5. Encaminhamentos sobre as apresentações dos 55 
municípios referentes ao turismo agroecológico; Fátima Rocha (AGEVAP) fez uma 56 
contextualização sobre as apresentações dos municípios de suas potencialidades e 57 
fragilidades quanto ao turismo agroecológico. Hendrik Mansur (TNC) reforçou que o 58 
turismo agroecológico está vinculado à melhoria da quantidade e qualidade da água e aos 59 
municípios que têm iniciativas de PSA e fez esclarecimentos sobre o turismo rural e o 60 
agroecológico. Mauro Pereira (Defensores do Planeta) perguntou se há alguma forma de 61 
incluir os agricultores do Rio de Janeiro nesse processo de construção do projeto. Fátima 62 
Rocha (AGEVAP) informou que o Município de Mangaratiba não pode se apresentar, 63 
mas solicitou fazê-lo em uma próxima reunião. Hendrik Mansur (TNC) e Mayná 64 
Coutinho (CEDAE-Saneam) sugeriram que os municípios que faltaram fizessem uma 65 
apresentação mais geral como os demais e depois fazer uma outra reunião apresentando 66 
turismo agroecológico segundo o plano de Bacia para que os municípios elaborem algo 67 
em cima disso. Mauro Pereira (Defensores do Planeta) disse que irá tentar entrar em 68 
contato novamente com o município do Rio de Janeiro para que os agricultores dessa 69 
região não sejam prejudicados e excluídos do programa de PSA. Fátima Rocha 70 
(AGEVAP) iniciou a chamada nominal para aprovação dos encaminhamentos. Talles 71 
Fernandes (LIGHT); Mayná Coutinho (CEDAE-Saneam); Antonio Izolani (P.M. 72 
Paracambi); Evandro Batista (P.M. Rio Claro) e Luiz Fernando Carvalheira (P.M. Miguel 73 
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Pereira) votaram favoráveis. O encaminhamento foi aprovado com 5 votos favoráveis. 74 
Encaminhamento: Convidar novamente os municípios que ainda não apresentaram para 75 
uma reunião para apresentação com visão geral de turismo e em um segundo momento 76 
se reunir com eles para o Comitê apresentar o foco do que diz o plano de Bacia. 6- 77 
Apresentação Amigos do Guandu, Guandu Solidário e Cine Guandu; Fátima Rocha 78 
(AGEVAP) informou o avançar da hora e o horário de início da CTIL-G, não havendo 79 
tempo suficiente para apresentação das ações, para que se desse início na execução das 80 
mesmas. Foi sugerido agendar uma Reunião Extraordinária, e Fatima respondeu que não 81 
haveria prazo hábil para atendimento ao cronograma, para uma reunião extraordinária 82 
para apresentar as ações de educação ambiental e iniciou uma chamada nominal para a 83 
transferência da aprovação do item somente pela diretoria. Os presentes não se opuseram 84 
que as ações tenham início aprovado pela diretoria colegiada, uma vez que já foram 85 
apresentadas e aprovadas pelas instâncias em momento anterior, a fim de evitar mais 86 
atrasos no cronograma que já havia sido prejudicado por conta da pandemia. Thales 87 
Fernandes (LIGHT); Sabina Campagnani (FURNAS); Mayná Coutinho (CEDAE-88 
Saneam); Mauro Pereira (Defensores do Planeta); Antônio Izolani (P.M. Paracambi);  89 
Evandro Batista (P.M. Rio Claro); Luiz Fernando Carvalheira (P.M. Miguel Pereira), a 90 
transferência da aprovação para a diretoria foi aprovada com 7 votos favoráveis. A 91 
reunião foi finalizada às 13h05min Eu, Débora Uhlmann Ferreira (BUMERANGUE), 92 
tomo a termo esta ata que segue assinada por:  93 

 94 

__________________________                       

  Luiz Fernando Carvalheira                             

             Coordenador 

 

            __________________________  

               Orlando de Souza Pereira 

                        Subcoordenador 

 

 95 
Membros presentes:  96 
 97 
Thales dos Santos Fernandes (LIGHT); Sabina Campagnani (FURNAS); Mayná 98 

Coutinho Morais (CEDAE); Cristiane de Souza Siqueira Pereira (Universidade de 99 

Vassouras);  Mauro André dos Santos Pereira (Defensores do Planeta);  100 
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Orlando de Souza Pereira (Ass.Vale Verdejante); Antônio Orlando Izolani (P.M. 101 

Paracambi); Evandro da Silva Batista (P.M. Rio Claro) e Luiz Fernando Carvalheira 102 

(P.M. Miguel Pereira).  103 

 104 

Membros Ausentes: 105 

Franziska Huber (FAETERJ) e Tauann Fernandes Ferreira Domis (P.M. Mendes).  106 
 107 
Convidados:  108 

Luciano Ceolin (Matter Natura); João Guimarães (Matter Natura); Mariana Calixto 109 

(Matter Natura); Karina Oliveira (Matter Natura); Clarisse Rocha (ANAGEA); César 110 

Tavares (Matter Natura); Juliene Amâncio (P.M. Mendes); João Marcelo (IDC); Mariluci 111 

Martelleto (EMATER); Icaro Moreno (Univ. Vassouras); Gilvoneick Souza (Defensoria 112 

Socioambiental); Luiz Estrella (IDC); Telmo Borges (INEA); Renata Lopes; Peu; 113 

Gabriela Teixeira (AGEVAP); Henristoni Pinheiro (AGEVAP); Maria Adelaide 114 

(AGEVAP); Fatima do Carmo (AGEVAP); Leandro Oliveira (AGEVAP); Lucas Santana 115 

(AGEVAP) e Vanessa Gomes (AGEVAP).  116 


